
 

 
 

 
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage 
 

 Het gaat om een initiatief in complexen, straten, wijken of buurten van QuaWonen of in buurten 

met veel huurwoningen van QuaWonen.    

 

 Het plan levert een bijdrage aan het behoud of de verbetering van de woningen, het wooncomplex of de 

directe woonomgeving.  
 

 Er is een duidelijk plan met begroting. 

 

 Het plan wordt zoveel mogelijk bedacht en uitgevoerd door vrijwilligers uit de buurt. De aanvragers 

zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering, het beheer en het eventuele onderhoud.  

 

 Er is aangetoond dat er draagvlak is voor het idee onder bewoners uit de buurt. 

 

 De deelnemers leveren zelf een bijdrage aan de uitvoering van de activiteit.  

 

 Bewoners moeten zelf nagaan of voor de activiteit een vergunning van de gemeente nodig is, en 

deze zelf aanvragen.  

 

 De financiële bijdrage wordt uitsluitend gebruikt voor het gevraagde initiatief.  

 

 De gevraagde financiële bijdrage is proportioneel ten opzichte van de activiteit.  

 

 Bij grotere plannen verdient het aanbeveling om medefinanciers te zoeken zoals fondsen, lokale 

ondernemers.  

 

 Na afloop ontvangt QuaWonen een financiële verantwoording (bonnen), digitale foto’s en een 

opgave van het aantal deelnemers.  

 

Wat niet wordt gehonoreerd uit het leefbaarheidsfonds: 

 

 plannen voor ontmoeting, zoals eetactiviteiten, recepties en buurtfeesten. 

 

 plannen met een commercieel, politiek of religieus doel of karakter en plannen die strijdig zijn met 

de visie en het beleid van QuaWonen. 

 

 WMO-aanpassingen. 

 

 uren die door welzijnsorganisaties worden gemaakt. 

 

 aanvragen voor individuele personen. 

 

 activiteiten waar al reguliere middelen voor zijn vanuit bijv. QuaWonen of de gemeente. 

 

 consumpties bij structurele open activiteiten zoals wekelijkse koffie-ochtenden; hiervoor wordt de 

zaalhuur al gedekt uit leefbaarheidsgelden. 

 

 zaalhuur voor besloten verenigingen met leden die contributie betalen en een contract hebben voor 

de zaalhuur met QuaWonen. 

 
 
Aan deze voorwaarden kunnen aanvragers geen rechten ontlenen. QuaWonen behoudt zich het recht voor om 
hiervan af te wijken. Ook kan QuaWonen ten behoeve van de inhoudelijke beoordeling contact met u opnemen 
voor aanvullende informatie. 


